التسجیل اآلن مفتوح
لاللتحاق
بالعام الدراسي 2023-2022

مجانًا لألسر المؤ َّهلة التي لدیها
أطفال بعمر  3أو
سنوات
انځور د 4
لخوا
ګاونډي مرکز
د پروګرام په ګټو کې شتون لري:
•

•
•
•

P O Box 94665
P O Box 94665
Seattle, WA 98124
Seattle, WA 98124

موږ په سیټل کې په مختلفو ځایونو کې د  -6 ،-3او -10
ساعته وړکتون مخکې پروګرام وړاندیز کوو .که تاسو د
-6ساعته د مخکینۍ ښوونځي ورځې څخه وروسته د ماشوم
پاملرنې ته اړتیا لرئ ،تاسو ممکن Department of
 ,DSHS ( Social and Health Servicesد
ټولنیزو او روغتیایی خدمتونو ادارې) Working Day
( .Connections Childcareد کاري ورځې اړیکې د
ماشومانو پاملرنې(لپاره وړ یاست .تاسو ښایي د لګښت یوه
برخه تادیه کولو ته اړتیا ولرئ.

Education of Education
Seattle Department
Department
Seattle of
& Early Learning
Learning ECEAP
& EarlyECEAP

د وړکتون څخه مخکې د برخې ورځ او د ښوونځي
ورځ او کاري ورځ

Recipient Name
د ترالسه کوونکي نوم
Address
پته/ادرس
City, ST ZIP Code
ښار ،د  STزپ کوډ

•

ښوونکي د ماشومتوب په لومړیو زده کړو کې د درجې
او تجربې سره
د ټولګي چاپیلایر بډایه کول د معلولیت لرونکو
ماشومانو په شمول
د وړکتون نوم لیکنه او لیږد
د کورنۍ او ټولنې ښکیلتیا
دوه ژبني پروګرامونه او تدریسي کارکوونکي

اوس نوم لیکنه
د دې لپاره
د ښوونځي کال 2022-2023
وړیا د  3یا وړ کورنیو لپاره
څلور کلن ماشومان
د پروګرام سره پوښتنه وکړئ
هغه ځای چې تاسو یې لیوالتیا لرئ.

وړتوب
ستاسو ماشوم باید  4کلن وي په
اګسټ  2022 ,31او الندې الرښوونې پوره کړئ:
د عاید الرښود
"نوي" ایالتی میډیا
د کورنۍ تعداد یا
میاشتینی عاید
غړی
 -0څخه $2,2062
 -0څخه $2,7263
 -0څخه $3,2454
 -0څخه $3,7645
 -0څخه $4,2836
هغه کورنی سره اړیکه ونیسئ چه د کورنۍ د غړو تعداد یی
له  6څخه زیاته وي
که ستاسو عاید لوړ وي ،تاسو بیا هم وړتیا لرئ .د هغه
پروګرام سره پوښتنه وکړئ چې تاسو یې لیوالتیا لرئ.

د ورځی پروګرامونه:
El Centro de la Raza
José Marti Child Development Center
2524 16th Ave. S. ● Seattle, WA 98144
(206) 957-4619
♦ دوه ژبي کارکوونکي  -اسپانوی

Refugee & Immigrant Family Center
6535 Delridge Way SW ● Seattle, WA 98106
(206) 767-6896
♦ دوه ژبني کارکونکي – صومالي ،هسپانوي ،ویتنامي

د ښوونځي د ورځې پروګرامونه:
Experimental Education Unit
University of Washington
Box 357925 ● Seattle, WA 98195-7925
(206) 221-2910

Primm ABC Preschool and Child Care
4455 S Brandon St. ● Seattle, WA 98118
(206) 723-2038

)Refugee Women’s Alliance (ReWA

Wee Are the World-Right Start

6230 Beacon Ave. S. ● Seattle, WA 98108
(206) 723-3304

3756 Rainier Ave S #E ● Seattle, WA 98118
(206) 725-9136

♦ دوه ژبي کارمندان  -امارکي ،عربي ،کمبودیایي،
چینایی ،اورومو ،سومالی ،تیگرینیا ،ویتنامی

)Refugee Women’s Alliance (ReWA
په لیک ښار کې

2828 NE 127th ● Seattle, WA 98125
(206) 743-8560
♦ دوه ژبني کارکونکی – عربي ،هسپانوي ،مانډرین

)Refugee Women’s Alliance (ReWA
په  MLKکې
4008 MLK Jr Way S. ● Seattle, WA 98108
(206) 722-0243
♦ دوه ژبي کارکوونکي -چینایي ،ویتنامی ،ټاګالوګ

SeaMar Community Health Center
1040 S Henderson ● Seattle, WA 98108
(206) 788-3245
♦ دوه ژبي کارکوونکي  -اسپانوی

Southwest Early Learning
5405 Delridge Way SW ● Seattle, WA 98106
(206) 767-6896
♦ دوه ژبني کارکونکي – صومالي ،هسپانوي ،ویتنامي

Tiny Tots Child Development
Center -Main
8302 ½ Renton Ave. S.● Seattle, WA 98118
(206) 723-1590
♦ دوه ژبي کارکونکی  -هسپانوي ،تیګرینیا ،ویتنام

Tiny Tots Child Development Center East
Campus
8318 Renton Ave. S. ● Seattle, WA 98118
(206) 723-1590

Refugee & Immigrant Family Center

♦ دوه ژبي کارکونکی  -اماریک ،کمبوډیا ،سومالي

6535 Delridge Way SW ● Seattle, WA 98106
(206) 767-6896

Tiny Tots Gentle Dragons at Wing Luke

♦ دوه ژبني کارکونکي – صومالي ،هسپانوي ،ویتنامي

3701 S. Kenyon St. ● Seattle, WA 98118
(206) 723-1590
♦ دوه ژبو کارکونکی  -سومالی

د کاري ورځو پروګرامونه:
El Centro de la Raza
José Marti Child Development Center
2524 16th Ave. S. ● Seattle, WA 98144
(206) 957-4619
♦ دوه ژبي کارکوونکي  -اسپانوی

SeaMar Community Health Center
1040 S Henderson ● Seattle, WA 98108
(206) 788-3245
♦ دوه ژبي کارکوونکي  -اسپانوی

Tiny Tots Child Development Center
East Campus
8318 Renton Ave. S. ● Seattle, WA 98118
(206) 723-1590
♦ دوه ژبي کارکونکی  -اماریک ،کمبوډیا ،سومالیایی

مهرباني وکړئ د وړتیا او شتون معلومولو لپاره مستقیم
ستاسو د خوښې سایټ سره اړیکه ونیسئ.
City of Seattle Department of
Education and Early Learning
(د سیاتل ښار د ښوونې او روزنې ریاست او ابتدایي زده کړې)
Early Childhood Education and Assistance
 ,ECEAP( Programد ماشومتوب د لومړنیو زده کړو او
مرستې پروګرام (
P O Box 94665
Seattle, WA 98124
دفتر | 206.233-5118 :فکس206.386-1900 :

د ښوونې او روزنې ریاست او ابتدایي زده کړو په اړه د وخت
خبرونو او معلوماتو لپاره مهرباني وکړئ زموږ ویب پاڼې ته الړ
شئwww.seattle.gov/education/child-care-and- :

 preschoolله موږ سره وصل شئ:

